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ADMINISTRAŢIE

Majorarea tarifelor 
de taxi s-a împotmolit
Ofi cialii din Primărie aşteaptă mai multe 
informaţii de la taximetrişti înainte să dea 
undă verde majorării tarifelor.  Pagina 5

SĂNĂTATE

Difteria, o ameninţare” 
pentru România
Medicii de familie cer lansarea urgentă a 
unui program naţional de vaccinare împo-
triva difteriei.  Pagina 2

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

După ce le-au adus clujenilor Luna de pe cer, anul acesta organizatorii festivalului Lights On 
au adus Pământul la Cluj-Napoca. Iar, mesajul „Mi-e dor de tine”, dedicat românilor aflaţi 
departe de casă, la Londra, a primit răspuns la Cluj: „Şi mie”. Pagina 6

ACTUALITATE

Controale la firmele care 
fac deratizare şi dezinsecţie

SOCIAL

BBC: Atacurile urşilor provoacă 
panică în România

Toate fi rmele care oferă ser-
vicii de deratizare, dezinfecţie şi 
dezinsecţie, dar şi distribuitorii 
de produse utilizate pentru ast-
fel de acţiuni vor fi  controlaţi de 
autorităţi în cadrul unei acţiuni 
de control care începe vineri şi 
se va încheia pe 31 decembrie. 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
de Interne şi Autoritatea Naţio-
nală Sanitar-Veterinară au sem-
nat joi un protocol de colabora-
re în acest sens.

Echipe mixte formate din re-
prezentanţi ai direcţiilor de să-
nătate publică, inspectori ai di-
recţiilor sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentului, 
dar şi personal al Poliţiei Româ-
ne vor verifi ca documentele pri-
vind înfi inţarea şi funcţionarea 
prestatorilor de astfel de servi-

cii şi documentele privind insti-
tuirea şi atestarea personalului 
care îşi desfăşoară activitatea în 
aceste fi rme.

De asemenea, va fi  verifi cată 
şi conformitatea produselor folo-
site în cadrul operaţiunilor şi con-
formitatea produselor deţinute de 
fi rme la data controlului.

„Am cerut ca reprezentanţii 
direcţiilor de sănătate publică să 
fi e pregătiţi ca mâine să se ală-
ture echipelor de control pentru 
această acţiune. Lucrăm acum 
la ordinele comune de control 
care prevad metodologia de con-
trol. Este nevoie de astfel de ac-
ţiuni în scopul protejării sănătă-
ţii publice, pentru ca tragedii pre-
cum cea de la Timişoara să fi e 
prevenite”, spune ministrul Să-
nătăţii, Victor Costache.

O serie de atacuri ale urşilor 
în România în ultima perioadă 
a provocat temeri cu privire la 
faptul că populaţia de urşi ar fi  
scăpat de sub control în ţară, 
scriu jurnaliştii de la BBC.

Trei oameni au fost ucişi de 
urşi într-o lună în România, ţa-
ra care deţine cea mai mare po-
pulaţie de urşi bruni din Euro-
pa, notează BBC.

Aproximativ 6.000 de urşi 
trăiesc în România, iar inci-
dentele care implică aceste 
animale au crescut puternic în 
ultima perioadă. Doar în ulti-
ma lună doi bărbaţi din jude-
ţul Mureş şi un altul din jude-
ţul Bacău au murit în urma 
unor atacuri ale urşilor.

Cele trei decese din ultima lu-
nă ridică la şase numărul per-

soanelor ucise de urşi anul aces-
ta. Prin comparaţie, 11 persoane 
au fost omorâte de urşi în Ro-
mânia în perioada 2000-2015.

Pe lângă atacuri, urşii au fost 
implicaţi şi în alte incidente. 
Sâmbătă, un urs a fost lovit de 
o maşină în judeţul Harghita, 
iar autorităţile au eutanasiat 
animalul la 19 ore de la acci-
dent, timp în care ursul, care 
avea mai multe fracturi, a stat 
în agonie pe şosea.

Mulţi români consideră că 
motivul pentru creşterea nu-
mărului de urşi este o lege din 
2016 care interzice vânătoarea 
sportivă în cazul acestor ani-
male. Experţii susţin că date-
le ofi ciale referitoare la numă-
rul de urşi din România ar pu-
tea fi  departe de realitate.
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• Asistent manager

• Recepționer primire clienți
Cerinte: 
– seriozitate,
– cunoștinte PC
– engleză basic
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 
de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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Clujul rămâne sufocat de maşini? Pasarelele pentru pietoni, un vis!
Deși pasarelele pietonale ar ușura semnificativ traficul, mai ales la orele de vârf, realizarea lor este, practic, imposibilă. Pagina 3

POLITICĂ
Ce îl recomandă pe
Klaus Iohannis pentru un nou 
mandat de președinte (PE)
Duminică, 24 noiembrie, este o zi crucia-
lă pentru viitorul României. Toți românii 
cu drept de vot sunt invitați să participe 
la acest exercițiu democratic.  Pagina 4
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După Luna de pe cer,
a primit și Pământul!
Voi ați văzut Pământul de-aproape?
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Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba Clujenii care au oprit jaful 
din Gheorgheni, premiaţi

Trecătorii care au oprit jaful din Gheorgheni 
au fost premiaţi de poliţia clujeană pentru 
spiritul civic de care au dat dovadă. „Patru 
cetăţeni care au dat dovadă de mult curaj, 
de iniţiativă și spirit civic au fost invitaţi la 
sediul inspectoratului pentru a împărtăși 
experienţa prin care au trecut și, nu în ulti-
mul rând, pentru a fi  felicitaţi. În semn de 
apreciere, conducerea Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Cluj le-a înmânat acestora 
insigna unităţii noastre și diplome de merit. 
Cei patru clujeni au demonstrat că munca 
în echipă îmbinată cu mult curaj și spirit ci-
vic conduce la deznodăminte pozitive. 
Astfel, la data de 18 noiembrie anul curent, 
pe raza cartierului Gheorgheni a avut loc o 

tâlhărie, într-un magazin, unde angajata a 
fost ameninţată cu un cuţit de un necunos-
cut care avea faţa acoperită cu cagulă, în 
scopul sustragerii încasărilor. Femeia a 
opus rezistenţă și nu s-a conformat cererilor 
bărbatului, context în care a avut loc o îm-
brânceală între cei doi. Toată această scenă 
a fost observată de o tânără care se afl a în 
zonă. Aceasta nu a stat nicio clipă pe gân-
duri și a alertat persoanele din jur, conco-
mitent cu anunţarea poliţiștilor. Astfel, doi 
bărbaţi au intervenit și au reușit să-l imobi-
lizeze pe tâlhăr, iar patrula de poliţie sosită 
la faţa locului l-a încătușat și condus la se-
diu. Poliţiștii l-au reţinut pentru 24 de ore 
pe tânărul de 19 ani. În prezent, acesta este 
cercetat în stare de arest preventiv pentru 
comiterea infracţiunii de tâlhărie califi cată”, 
a transmis IPJ Cluj.

Bătrână salvată după ce 
a fost găsită plutind pe lac
O femeie de 74 de ani a fost salvată, în cur-
sul zilei de joi, de către pompierii clujeni și 
un echipaj SMURD. Potrivit ISU Cluj, femeia 
în vârstă a fost găsită plutind cu faţa în jos 
pe marginea Lacului Gheorgheni. Ea a fost 
scoasă din apă de pompieri și apoi resusci-
tată de către echipajul medical SMURD. Din 
fericire, corpul femeii a răspuns manevrelor 
de resuscitare și a fost transportată la spi-
tal. Aceasta fusese observată de o tânără 
care trecea prin apropiere și a anunţat ime-

diat situaţia prin numărul unic pentru ape-
luri de urgenţă 112, în jurul orei 11:40.

Accident „off-road”, un şofer 
a ajuns cu maşina în râpă

Un accident rutier a avut loc, joi dimineaţă, 
pe raza localităţii clujene Cristorel, comuna 
Așchileu. Potrivit ISU Cluj, două autospecia-
le cu modul de descarcerare și un echipaj 
SMURD au fost alertate ca urmare a ieșirii 
în afara părţii carosabile a unui autoturism, 
în satul Cristorel. Pompierii au găsit la locul 
solicitării un autoturism căzut într-o vale, la 
mai bine de 3 metri adâncime. Se pare că 
ocupantul mașinii de teren era deja ieșit 
din acesta. Ulterior, bărbatul de circa 40 de 
ani a fost consultat de către echipajul 
SMURD și a fost transportat la spital cu 
afecţiuni ușoare.

Pe scurt

Medicii de familie cer 

Ministerului Sănătăţii lan-

sarea de urgenţă a unui 

program naţional de vacci-

nare împotriva difteriei 

pentru persoanele expuse 

riscului de îmbolnăvire, 

program care să cuprindă 

măsuri de susţinere/com-

pensare a costurilor pen-

tru vaccin si campanii de 

informare si conştientizare 

a populaţiei. 

Apelul are loc în contextul 

în care în Ucraina, la graniţia 

cu România, au fost înregis-

trate cazuri de difterie. La ni-

vel naţional nu s-au mai în-

registrat cazuri de difterie din 

anii '80.

„Medicii de familie din Ro-

mânia îsi arată disponibilita-

tea de a se implica cu serio-

zitate în campania de preve-

nire a apariţei si răspândirii 

difteriei. De altfel noi, medi-

cii din prima linie, am înce-

put deja să informăm popu-

laţia si să recomandăm mă-

suri de prevenţie.”, declară dr. 

Dina Mergeani, presedintele 

Societăţii Naţionale de Medi-

cina Familiei.

Argumentele pentru o ast-

fel de solicitare sunt: difteria 

este o boală prevenibilă prin 

vaccinare pentru care, în Ro-

mânia, se face imunizare din 

1960. Ultimul vaccin din Pro-

gramul Naţional de Vaccina-

re care conţine anatoxina dif-

terică se administrează la 14 

ani iar perioada de protecţie 

în faţa bolii este de 10 ani în 

medie. În lipsa administrării 

unui rapel la toţi adulţii de 

peste 24 de ani se crează con-

diţiile apariţiei unei popula-

ţii receptive, expuse riscului 

de îmbolnăvire; ca o conse-

cinţă a fenomenului de „re-

ticenţă la vaccinare” înregis-

trat în ultimul deceniu, exis-

tă un procent important de 

copii si tineri care au vârsta 

până în 24 de ani fără sche-

mă completă si protecţie op-

timă pentru că părinţii nu au 

respectat programul naţional 

de imunizare; în România se 

foloseste un vaccin care se 

utilizează în toată Europa si 

care poate fi  administrat si 

adulţilor. Vaccinul asigură 

protecţie în acelasi timp si fa-

ţă de tetanos (boală cu evo-

luţie extrem de gravă chiar si 

cu tratament specifi c) si faţă 

de tusea convulsivă (din ce 

in ce mai des întâlnită la ni-

vel global); în statele civili-

zate, vaccinarea împotriva 

difteriei se face periodic, si 

după vârsta copilăriei, prin 

programe naţionale.

„Este evident că doar prin-

tr-un efort naţional putem fa-

ce faţă unei ameninţări atât 

de mari precum o epidemie 

de difterie. Noi, medicii de fa-

milie, avem un rol foarte im-

portant în depistarea bolii în-

să prevenţia, în care deja sun-

tem direct implicaţi, poate fi  

făcută doar prin deciziile si 

implicarea autorităţilor, cu 

costurile de rigoare. O inves-

tiţie în prevenţia primară, mai 

ales când ameninţarea a de-

venit evidentă, este o iniţiati-

vă obligatorie”, arată medicii 

de familie.

Ministerul Afacerilor Exter-

ne a anunţat în 9 noiembrie 

că au fost confi rmate cazuri 

de difterie în Ucraina, în regi-

unile Transcarpatia si Cernă-

uţi, care se învecinează cu ju-

deţele din nordul României.

Ulterior, Direcţia de Sănă-

tate Publică (DSP) Suceava 

a anunţat că le-a transmis 

recomandări medicilor de fa-

milie şi spitalelor privind di-

agnosticarea corectă a paci-

enţilor, în contextul confi r-

mării unor cazuri de difterie 

în regiuni din Ucraina afl a-

te la graniţa cu România. La 

nivel naţional nu s-au mai 

înregistrat cazuri de difterie 

din anii '80.

Difteria este o boală in-

fecţioasă şi contagioasă a 

căilor respiratorii, care se 

manifestă îndeosebi la co-

pii. Este o boală gravă la ca-

re complicaţiile pot duce la 

cazuri mortale.

Difteria, „o ameninţare 
pentru România”
Medicii de familie cer lansarea urgentă a unui program naţional de vaccinare 
împotriva difteriei pentru persoanele expuse riscului de îmbolnăvire

Medicii de familie cer Ministerului Sănătăţii lansarea de urgenţă a unui program naţional de vaccinare 
împotriva difteriei pentru persoanele expuse riscului de îmbolnăvire
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a anunţat că 

deschide, cu titlu de pro-

iect-pilot, pentru trei luni, 

banda comună de pe 

Bulevardul Nicolae 

Titulescu şi pentru taxiuri.

Până în prezent, banda era 

destinată doar mijloacelor de 

transport public în comun şi 

bicicletelor. De acum încolo, 

taxiurile vor avea şi ele acces, 

cu condiţia să circule pe ban-

dă numai când au pasager şi 

să nu imobilizeze voluntar ve-

hiculul pe această bandă pen-

tru a îmbarca sau debarca cli-

enţi. Municipalitatea afi rmă că 

este posibil pe viitor să extin-

dă acest accept şi la celelala-

te benzi comune existente în 

oraş penru transportul public 

în comun şi biciclete.

„De principiu, o asemenea 

ideea nu este de respins şi se 

aplică şi în alte ţări, însă modul 

concret cum o implementează 

primăria clujeană este o abera-

ţie şi o bătaie de joc la adresa 

bicicliştilor, şi o periclitare a lor. 

Un mare pas înapoi pentrru mo-

bilitatea urbană durabilă, dar şi 

o sfi dare a normelor de trans-

parenţă decizională. Primăria a 

ales că proiect-pilot Bld. Nico-

lae Titulescu, unde nu sunt aşa 

mulţi biciclişti, mijloace de trans-

port în comun şi taxiuri, dar 

afi rmă că, pe baza rezultatelor 

acestui test, va extinde acest ac-

ces comun şi pe alte zone, deşi 

va fi  irelevant, pentru că pe al-

te benzi comune actuale pen-

tru transportul public în comun 

şi biciclete, fl uxurile sunt mult 

mai mari. Primăria face testul 

în perioada 19 noiembrie – 19 

decembrie, când este notoriu 

că sunt mult mai puţini bici-

clişti decât în restul anului, şi 

pretinde că testul este relevant 

deşi evident nu este, ci se în-

cearcă ascunderea problemei”, 

se arată într-un comunicat re-

mis de Clubul de Cicloturism 

Napoca (CCN).

Reprezentanţii CCN susţin 

că a admite şi taxiurile pe o 

bandă dedicată transportului 

public, împreună cu mijloace-

le de transport în comun, „poa-

te fi  acceptabil”. Cu toate aces-

tea, ei spun că prioritară faţă 

de promovarea circulaţiei ta-

xiurilor trebuie să fi e cea a pi-

etonilor şi bicicletelor. Tocmai 

de aceea, pe arterele principa-

le din oraş ar trebui realizate 

piste magistrale pentru bicicle-

te, cu lăţime şi continuitate 

adecvată – nu ca „actualele 

improvizaţii”, ce aproape ni-

ciuna nu merită numele de pis-

tă de biciclete, şi „este abuziv 

că Primăria le-a conferit carac-

ter obligatoriu”.

„Când totuşi nu se face as-

ta, pot fi  acceptabile eventu-

al, ca un compromis tempo-

rar, şi benzi comune pentru 

transportul public în comun 

şi biciclete, dacă – numai da-

că – au minim 4,50 metri lă-

ţime, pentru a permite devan-

sarea de către autobuze şi tro-

leibuze a bicicletelor, şi nu-

mai dacă nu sunt foarte mul-

te asemenea mijloace de trans-

port în comun”, se mai arată 

în comunicatul CCN.

„În realitate, aceste benzi 

care au fost realizate la 

Cluj-Napoca în ultimii ani sunt 

mult mai înguste şi este fi zic 

imposibilă devansarea”, aver-

tizează cicliştii. Astfel, „fi e 

trebuie să stea autobuzele şi 

troleibuzele după biciclişti, fi e 

aceştia, ori de câte ori se apro-

pie din spate un mijloc de 

transport în comun, trebuie 

să oprească şi să urce pe tro-

tuar ca să îl lase să treacă. 

Chiar şi prima secţiune reali-

zată, pe strada Memorandu-

mului şi Bld. 21 Decembrie 

1989, între sediul Primăriei de 

pe Calea Moţilor şi Palatul Pre-

fecturii, şi care era iniţial mai 

lată pe unele porţiuni, a fost 

apoi îngustată încât a devenit 

nefezabila pentru biciclişti şi 

fără admiterea taxiurilor”, se 

plâng cei de la CCN.

Cicliştii sunt revoltaţi de accesul 
taxiurilor pe banda dedicată

În condiţiile în care lipsa 

legislaţiei pentru trotine-

te face noi victime, tot 

mai multe accidente 

înregistrându-se la nive-

lul municipiului, prima-

rul Emil Boc recunoaşte 

că nu vede cu ochi buni 

folosirea trotinetelor.

Circulaţia pe trotinetă, fi e 

ea normală sau electrică, es-

te un mister total şi nimeni 

nu ştie pe unde ar trebui 

acest tip de vehicul să mear-

gă: pe trotuar sau pe caro-

sabil? Pe de o parte, vehicu-

lele electrice par a fi  mult 

prea rapide pentru a circula 

în siguranţă pe trotuar, prin-

tre pietoni. Pe de altă parte, 

acestea nu ar fi  nici sufi ci-

ent de rapide pentru a putea 

participa la trafi c pe carosa-

bil, alături de maşini, având 

în vedere faptul că viteza 

maximă pe care o pot atin-

ge este de 25 km/h.

„Am spus foarte clar, nu 

încurajez acest tip de trans-

port până când nu se regle-

mentează legal! Nu pot să-l 

opresc, n-am mijloacele ne-

cesare, dar nu este încadrat 

nicăieri. Până când nu se re-

glementează exact – dacă ai 

nevoie de cască, de la ce vâr-

stă, unde să circuli, prin ce 

condiţii –eu, personal, nu-l 

încurajez ca mijloc alterna-

tiv de transport, deşi consi-

der că poate reprezenta o so-

luţie”, a declarat Emil Boc, 

la un post de radio local.

Edilul a explicat că, ori-

unde în Uniunea Europeană, 

trotineta este folosită doar 

ca „ultima parte a unui tra-

seu”. Boc afi rmă că cetăţe-

nii din UE parcurg distanţe-

le cu mijloacele de transport 

în comun, apoi, pe ultimele 

câteva sute de metri, apelea-

ză şi la trotinetă, pentru a 

uşura mobilitatea. „Nu să 

faci trasee de 10-15 km ca 

modalitate alternativă, este 

destul de complicat!”, aver-

tizează edilul.

„Pentru mine, repet, es-

te o modalitate alternativă 

şi cred că trebuie să o avem 

în vedere, dar nu cu preţul 

securităţii, vieţii! Consider 

că, atâta vreme cât nu este 

reglementată, există un risc 

major pentru siguranţa ce-

tăţenilor. Astăzi, nu se spu-

ne dacă poţi circula pe ban-

da de transport, sau pe tro-

tuar, de la ce vârstă, dacă 

ai nevoie de cască. Este la 

Parlament un proiect de le-

ge, sper să se reglementeze, 

de aceea am fost reticient 

până acum”, a conchis pri-

marul Emil Boc.

Viceprimarul Tarcea, 
mai permisiv

Interesant este faptul că re-

centele afi rmaţii ale primaru-

lui Emil Boc vin oarecum în 

contradicţie cu declaraţiile vi-

ceprimarului Dan Tarcea. Aces-

ta din urmă susţine că foloseş-

te des trotineta electrică, cum-

părată în urmă cu mai puţin 

de doi ani, deoarece îi permi-

te să ajungă mai repede la des-

tinaţie. În iulie 2019, Tarcea 

spunea că sunt cel puţin 20 de 

funcţionari de la Primărie ca-

re folosesc trotineta ca moda-

litate alternativă de transport.

„Este o metodă alternativă 

nepoluantă, de foarte multe 

ori ajung mai repede dintr-o 

parte în alta a oraşului decât 

aş folosi maşina sau mijlocul 

de transport în comun. (...) 

Fac circa 20 de minute, în func-

ţie de cât trebuie să aştept la 

semafor. Nu circul pe stradă, 

circul pe trotuar, depinde şi de 

pietoni, trebuie să circuli cu 

mai multă atenţie. Iniţial, co-

legii din Primărie au zâmbit, 

dar tot mai mulţi apelează la 

un astfel mijloc de transport. 

(...) Recomand clujenilor să 

folosească orice mijloc de trans-

port alternativ, că este bicicle-

tă, trotinetă sau mers pe jos!”, 

declara viceprimarul Dan Tar-

cea, în iulie 2019.

Emil Boc, dur cu trotinetele: 
„Nu încurajez acest tip de transport!”

Clujul rămâne sufocat de maşini? 
Pasarelele pentru pietoni, un vis îndepărtat!
Deşi pasarelele pietonale peste principalele străzi din municipiu ar uşura semnificativ traficul, 
mai ales la orele de vârf, realizarea lor este, practic, imposibilă
Autoritățile locale vorbesc 

despre realizarea unor pasa-

rele, care să ajute la descon-

gestionarea trafi cului, de cel 

puțin patru ani de zile. 

De ce nu am putea con-

strui pasarele de la Aeroport 

până în Florești?, se întreabă 

clujenii. Un taximetrist susține 

că este „absolut absurd” ca, 

în mai puțin de 400 de metri, 

să existe patru treceri de pie-

toni, așa cum este în cartie-

rul Mărăști, pe strada Aurel 

Vlaicu și Bld. 21 Decembrie 

1989. Acesta a propus drept 

soluție pentru persoanele cu 

dizabilități o cartelă care să 

le permită accesul pe trece-

rea de pietoni, în timp ce pi-

etonii să traverseze pe pasa-

relă. „Nu se poate!”, admite 

primarul municipiului Cluj-

Napoca, Emil Boc.

„Am făcut aceste solicitări 

și nu am primit avize nici din 

partea Poliției, nici de la Dru-

muri, nici din partea Comisi-

ei de circulație. Motivul a fost 

acela că trebuie în mod obli-

gatoriu să asigurăm accesul 

pe aceste pasarele pentru toa-

te categoriile de cetățeni, in-

clusiv pentru persoanele cu 

dizabilități. Or, a construi lif-

turi și astfel de modalități, sunt 

practic imposibile. Nimeni nu 

merge pe principiul acesta, să 

facem două categorii. Trebuie 

să pui condiții egale la toată 

lumea, în toate situațiile. Nu 

poți spune: «tu pe aici, ceilalți 

pe acolo». N-a fost aprobat 

acest proiect pentru că nu a-

re toate facilitățile. Asta a fost 

până acum, dar nu înseamnă 

că nu putem relua discuția”, 

a recunoscut edilul, într-o emi-

siune radio.

Pasarele peste Calea 
Turzii și DN 1 în Florești?

În august, reprezentanții 

Consiliului Județean spuneau 

că vor construi o pasarelă pes-

te DN 1, asigurând accesul di-

rect către viitorul Spital Regi-

onal de Urgență. 

De cealaltă parte, în lupta 

împotriva trafi cului infernal 

din Cluj-Napoca, deputatul 

clujean Adrian Dohotaru a re-

adus în actualitate o propu-

nere mai veche a clujenilor.

Inspirat de o vizită la Co-

penhaga, acesta susține că 

cetățenii merită o deplasare 

mai sănătoasă, mai „eco” și 

mai sigură prin oraș.

Deputatul clujean a dezvă-

luit că va depune un memo-

riu la Primăria municipiului 

Cluj-Napoca pentru constru-

irea unei pasarele deasupra 

străzii Calea Turzii, astfel în-

cât clujenii din cartierul Bu-

nă Ziua să aibă acces spre Ci-

mitirul Central, evitând trafi -

cul infernal care se produce 

zi de zi în acea zonă. Ideea 

nu este nouă, ea fi ind deja 

propusă cu prilejul Bugetării 

participative din 2017.

„Prin construirea unei pa-

sarele deasupra străzii Calea 

Turzii un locuitor din Bună 

Ziua poate să vină spre Cimi-

tirul Central, eventual cu o 

bicicletă luată de la Primărie, 

ca să nu se întoarcă la deal 

cu bicicleta proprie, spre oraș, 

la muncă, fără a mai fi  înghe-

suit în trafi cul auto. Sigur că 

aceasta e o măsură comple-

mentară, dar o propunem într-

un memoriu Primăriei alături 

de alte soluții de mobilitate 

alternative la trafi cul auto”, 

a precizat Dohotaru.

Anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a decis construirea unui pa-
saj subteran în Mărăști. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, la 
suprafață vor circula mijloacele de transport în comun și 
bicicliștii, iar în subteran mașinile. Tarcea a anunţat că pasa-
jele subterane/supraterane în zona Pieţei Mărăști și Tăietura 
Turcului au șanse mari de realizare în viitorul apropiat.

„Legat de pasaje, avem două pasaje cel din Mărăști care va 
fi  pe Bulevardul 21 Decembrie până la sensul giratoriu din 
Mărăști. Va fi  un pasaj subteran, am renunțat la varianta de 
suprateran, este mult mai estetic să mergem pe varianta de 
subteran. Vom reorganiza toată zona pentru că dorim să 
depunem și pe un proiect european nu doar să facem acest 
pasaj. Va fi  din zona Bisericii Sf. Petru va trece pe sub sensul 
giratoriu și va ieși înainte de podul de pe Aurel Vlaicu, după 
cinema Mărăști. La suprafață vor fi  mijloacele de transport 
în comun și bicicliștii, iar în subteran vor fi  mașinile. Cel de-
al doilea proiect de pasaj e cel de la Tăietura Turcului. Și aici 
avem deja desemnat câștigătorul. Acest pasaj va descon-
gestiona trafi cul din zonă”, a spus Tarcea.

Pasaje supraterane/subterane 
peste Tăietura Turcului şi Piaţa Mărăşti

Un taximetrist susține că este „absolut absurd” ca, în mai puțin de 400 de metri, să existe patru treceri de pietoni
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Ce îl recomandă pe Klaus Iohannis 
pentru un nou mandat de președinte
Duminică, 24 noiembrie, 

este o zi crucială pentru 

viitorul României. Toţi 

românii cu drept de vot 

sunt invitaţi să participe la 

acest exerciţiu democratic.

Preşedintele Klaus Iohannis 

a făcut un apel în acest sens, 

pentru ca toţi românii să parti-

cipe la vot: ”Mulţi au votat în 
primul tur alt candidat, le mul-
ţumesc şi lor. Şi celor care nu 
au votat mă adresez în aceas-
tă ţară, votul este vital. Mer-
geţi pe 24 noiembrie la vot”.

În primul mandat de preşe-

dinte al României, Klaus Ioha-

nnis a blocat capturarea Româ-

niei de către PSD, punând ba-

zele ”României normale”. În al 

doilea mandat, Klaus Iohannis 

va construi ”România norma-

lă”, alături de Guvernul PNL.

În primul mandat la Cotro-

ceni, şeful statului a luptat, cu 

succes, împotriva abuzurilor PSD, 

partid care a avut, până de cu-

rând, majoritatea parlamentară.

Klaus Iohannis a blocat or-

donanţa 13 privind amnistia şi 

graţierea. Şeful statului a mers 

la şedinţa Executivului, unde 

a vorbit despre cei „doi ele-

fanţi”. Ulterior, a ieşit în stra-

dă, alături de sute de mii de 

români indignaţi, iar Guvernul 

PSD a abrogat ordonanţa 13. 

Prin cererile de reexaminare a 

legilor justiţiei sau prin trimi-

terea acestora la Curtea Con-

stituţională, Klaus Iohannis a 

reuşit să anuleze 70% din mă-

surile care le-ar fi  compromis. 

A cerut de 85 de ori reexami-

narea unor legi şi a sesizat Cur-

tea Constituţională în legătură 

cu 75 de acte normative, apro-

bate de majoritatea PSD.

Şeful statului a convocat re-

ferendumul din 26 mai 2019, 

pentru interzicerea amnistiei şi 

graţierii, a modifi cărilor aduse 

prin ordonanţe legislaţiei din 

justiţie şi a legilor penale. Pes-

te 6 milioane de români au răs-

puns afi rmativ la întrebările 

preşedintelui şi, la propunerea 

PNL, Parlamentul a respins le-

gea amnistiei şi graţierii, pe ca-

re PSD o ţinea la sertar.

Preşedintele Iohannis a avut 

câteva realizări care vor infl u-

enţa semnifi cativ parcursul Ro-

mâniei, de exemplu Pactul pen-

tru alocarea a 2% din PIB pen-

tru Apărare şi Summitul de la 

Sibiu. Datorită Preşedintelui Io-

hannis, România este un mem-

bru activ la nivelul Uniunii Eu-

ropene şi are un cuvânt impor-

tant de spus în chestiunile ma-

jore ale comunităţii europene. 

Preşedintele Iohannis a avut 

două întâlniri foarte consisten-

te cu Preşedintele SUA, Donald 

Trump, iar Parteneriatul strate-

gic cu Statele Unite ale Ameri-

cii este tot mai puternic.

Cum vrea Iohannis 
să construiască România 
normală

Rezultatelele de la euroale-

geri şi de la referendum au dus 

la pierderea majorităţii de că-

tre PSD. Parlamentul a aprobat 

moţiunea de cenzură împotri-

va Guvernului Dăncilă, iar Kla-

us Iohannis l-a desemnat pre-

mier pe Ludovic Orban, inau-

gurând un parteneriat cu Gu-

vernul pentru construirea ”Ro-

mâniei normale”.

Instalarea noului Guvern a 

permis votul românilor din stră-

inătate, în condiţii civilizate, fă-

ră cozi şi alte umilinţe la care 

au fost supuşi cetăţenii români 

de guvernările PSD. De altfel, 

după scandalul provocat de mo-

dul în care PSD a organizat eu-

roalegerile din 26 mai, Iohan-

nis a cerut şi obţinut o nouă le-

gislaţie care prevede simplifi ca-

rea votului prin coresponden-

ţă, program de vot extins pe trei 

zile, înfi inţarea de noi secţii.

Klaus Iohannis se bazează 

în turul al doilea al prezidenţi-

alelor pe voturile alegătorilor 

PNL, USR - PLUS, PMP şi 

UDMR. Șeful statului a afi rmat, 

de mai multe ori, că programul 

său de reforme are multe ele-

mente comune cu celelalte par-

tide de dreapta. 

În al doilea mandat al 

președintelui Iohannis lupta 

împotriva corupţiei va conti-

nua. Revizuirea legilor din do-

meniul justiţiei este obligatorie 

pentru eliminarea intervenţii-

lor nocive din ultimii trei ani.

 ”Voi avea grijă ca Guver-
nul să reia aceste chestiuni şi 
după alegerile parlamentare, 
când sunt convins că vom 
avea de a face cu o altă ma-
joritate, vom corecta ce a mai 
rămas de reparat din legile 
justiţiei”, a explicat Iohannis 

pașii concreți. 

Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda PNL, cod mandatar fi nanciar 31190005. Tiraj 5001 exemplare

Lupta anticorupţie presu-

pune instalarea unor procu-

rori şefi  titulari la Parchetul 

General sau DNA, pentru a 

pune capăt interimatelor. Mi-

nistrul Justiţiei, Cătălin Pre-

doiu, lucrează la o metodo-

logie privind ocuparea pos-

turilor de procurori-şefi , pâ-

nă în luna februarie aceste 

posturi urmând să fi e ocu-

pate prin concurs. Aceştia 

urmează să fi e selectaţi pe 

bază de integritate şi profe-

sionalism. Potrivit legii, pro-

curorii şefi  sunt desemnaţi 

de preşedinte, la propunerea 

Ministrului Justiţiei.

Una dintre priorităţile no-

ului Guvern PNL este abro-

garea Legii recursului com-

pensatoriu, care a făcut po-

sibilă eliberarea a peste 21.000 

de deţinuţi înainte de termen.

Klaus Iohannis pledează 

pentru desfi inţarea Secţiei 

pentru investigarea infracţi-

unilor din justiţie, avertizând 

că, în caz contrar, aceasta 

poate fi  ”transformată în ce-

va cu care se poate încerca 

un control neconstituţional 

asupra magistraţilor”.

Prooiectul ”România 

Educată” va merge mai de-

parte şi va fi  implementat. 

”Începe cu un acord poli-
tic, se va duce în legisla-
ţie şi de acolo în imple-
mentare”, a explicat Klaus 

Iohannis. O altă prioritate 

va fi  Sănătatea, domeniu 

care va primi şi fi nanţarea 

corespunzătoare. Servicii-

le medicale vor fi  aproape 

de standardele europene şi 

vor fi  centrate pe pacient.

Noul Guvern a început o 

analiză a controversatei or-

donanţe de urgenţă 114/2018, 

pentru a stabili ce prevederi 

pot fi  modifi cate, pentru că 

ordonanţa nu poate fi  anu-

lată în întregime. 

Priorităţi pentru al doilea mandat

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc 

a reacţionat după ce pro-

iectul metroului clujean 

„s-a împotmolit”.

În total, cinci oferte au 

fost depuse pentru realiza-

rea studiilor de prefezabili-

tate şi fezabilitate pentru me-

trou şi tren metropolitan în 

Cluj-Napoca. Licitaţia a fost 

câştigată de o asociere de 

trei fi rme, din Italia, Franţa 

şi România, însă aceasta a 

fost contestată. Metroul SA, 

proiectant al metroului bu-

cureştean, a fost compania 

care a depus contestaţie la 

licitaţia pentru studiile ne-

cesare construirii unei linii 

de metrou din Cluj Napoca.

Pe lângă faptul că preţul 

oferit de Metroul SA, de re-

spectiv 29,38 milioane de lei, 

a fost mai mic decât cel al 

asocierii declarate câştigătoa-

re, reprezentanţii companiei 

bucureştene acuză şi depunc-

tarea artifi cială a ofertei lor. 

Mai mult, aceştia spun că Pri-

măria Cluj-Napoca avea obli-

gaţia să elimine din licitaţie 

asocierea declarată câştigă-

toare, întrucât din ea face par-

te chiar fi rma care a oferit 

consultanţă pentru elabora-

rea documentaţiei.

Este vorba de Metrans En-

gineering SRL, fi rmă deţinu-

tă de Radu Gabriel Dumitru 

şi Ionel Oprea, informează 

Economica.net. Potrivit da-

telor publice, Primăria 

Cluj-Napoca a acordat aces-

tei fi rme prin atribuire direc-

tă un contract de 100.000 de 

lei în toamna anului trecut. 

Contractul viza consultanţă 

chiar pentru realizarea caie-

tului de sarcini al licitaţiei 

pe care Metrans urma să o 

câştige un an mai târziu cu 

partenerii italieni şi francezi.

Cu toate acestea, edilul 

susţine că nu este motiv de 

panică.

„Nu ne-am blocat, haideţi, 

să nu dramatizăm ceea ce re-

prezintă o procedură legală. 

Ca la examen, dai un examen, 

primeşti un rezultat, ai drep-

tul să faci contestaţie. Şi aici, 

este o licitaţie, s-a anunţat un 

câştigător, au dreptul cei ca-

re au pierdut să facă o con-

testaţie, nu e nimic deplasat 

în asta. Contestaţia se soluţi-

onează între 30 şi 60 de zile, 

potrivit legii, de către Consi-

liul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor (n.red. CNSC), 

după care se merge mai de-

parte. Să nu privim în mani-

eră dramatică, ca ceva ieşit 

din comun, este o procedură 

legală”, a declarat Boc, la un 

post de radio local.

Primarul susţine că, odată 

ce va primi o soluţie favora-

bilă de la CNSC, va semna 

contractul cu câştigătorul li-

citaţiei pentru studiile nece-

sare realizării metroului, aso-

cierea SWS Engineering Spa 

(Italia) – Systra (Franţa) – Me-

trans Engineering SRL. Boc 

susţine că mulţi edili nu au 

curajul să semneze contracte, 

deşi legea le permite după o 

decizie favorabilă în urma con-

testaţiilor, de frică să nu fi e 

târâţi în instanţă.

„Legea s-a simplifi cat, 

acum sunt câteva instrumen-

te la îndemâna administra-

ţiei publice locale de a scur-

ta sau elimina cangrena a-

ceasta. Dacă nu se respectă 

termenul de 30 sau maxim 

60 de zile la CNSC, devine 

o problemă, dacă acolo nu 

s-ar judeca la timp. Deocam-

dată, suntem în termen. Du-

pă ce vine o decizie de la 

CNSC, sunt două soluţii. Da-

că licitaţia este în regulă, poţi 

semna contractul, chiar da-

că el are dreptul să te acţio-

neze în instanţă. Mulţi pri-

mari nu au curajul, deşi le-

gea le permite, după ce au 

o soluţie pozitivă de la CNSC, 

să semneze contractul”, a 

mai punctat Emil Boc.

Boc îndeamnă la calm după ce licitaţia metroului a fost contestată: „Să nu dramatizăm!”

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-
Napoca

„Marea problemă pe care o avem și devine tot mai 
cronică este lipsa acută de fi rme și forță de muncă. 
Facem licitații și nu vine nimeni! Pentru reabilitarea 
termică a blocurilor nu mai vine nimeni, pentru 
reabilitarea podurilor nu vine nimeni!“
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Salina Turda a intrat din 

nou, într-o poziţie fruntaşă, 

în Topul Naţional al 

Firmelor, la categoria 

Servicii. Această poziţiona-

re naţională nu mai este de 

mult o surpriză, Salina 

Turda ocupând, în ultimii 

ani, poziţii similare în topu-

rile economice naţionale.

„Camera de Comerţ şi In-

dustrie a Romaniei a premi-

at cele mai performante com-

panii din România în cadrul 

Galei «Topul Naţional al Fir-

melor». Salina Turda, pen-

tru rezultatele economice 

obţinute în anul 2018, este 

câştigătoare a locului II pen-

tru performanţă în dome-

niul Servicii”, au anunţat 

reprezentanţii societăţii.

Locul 2 în domeniul Servi-

cii, la categoria Intreprinderi 

Mijlocii, grupa Gestionarea mo-

numentelor, clădirilor istorice 

şi a altor obiective de interes 

turistic, reprezintă o recunoaş-

tere naţională a unor rezulta-

te comerciale care fac din „cel 

mai frumos loc subteran de pe 

Pământ” (Business Insider) un 

model de succes în ceea ce pri-

veşte dezvoltarea şi sustena-

bilitatea unui proiect de dez-

voltare turistică.

Cu aproape 690.000 de 

turişti în anul 2018 (în creş-

tere faţă de anul precedent), 

din care 35% din străinăta-

te, cu o cifră de afaceri de 

22.081.394 lei şi cu un pro-

fit brut de 7.691.961 lei, Sa-

lina Turda SA a ajuns o ”con-

stantă” în Topul Naţional al 

Firmelor la nivel naţional, 

în ultimii ani (2016 – locul 

1, 2017 – locul 2, 2018 – lo-

cul 1, 2019 – locul 2).

Rezultatele economico-fi-

nanciare se reflectă în mod 

direct în bunăstarea turde-

nilor şi ridicarea standardu-

lui lor de viaţă (conform le-

gii, minim 50% din profitul 

realizat se varsă la bugetul 

local). Societatea contribu-

ie la veniturile bugetului lo-

cal, conform procedurilor 

legale, din sumele vărsate 

administraţia locală putând 

suplimenta lucrările de in-

vestiţii. De asemenea, soci-

etatea acoperă cheltuielile 

pentru buna funcţionare a 

bazinului de înot didactic, 

anual sute de copii benefi-

ciind de învăţarea tainelor 

înotului sau chiar perfor-

mând în această ramură 

sportivă.

Totodată, Salina Turda S.A. 

se implică în susţinerea unor 

acţiuni organizate în urbe de 

organizaţiile neguvernamen-

tale, sprijină performanţa ti-

nerilor, sprijină organizarea 

unor evenimente pentru tur-

deni şi este un important 

susţinător al echipei de 

handbal Potaissa Turda, ca-

re activează cu succes în Li-

ga Naţională de handbal 

masculin (a cucerit medali-

ile de bronz în 2018), câşti-

gând şi primul trofeu euro-

pean din istoria oraşului 

(Cupa Challenge, 2018).

Salina Turda SA este o so-

cietate pe acţiuni, având ca 

acţionar unic municipiul Tur-

da, care gestionează mai mul-

te obiective: Salina Turda, 

Ştrandul Durgău, Bazinul de 

Înot, Hotelul Potaissa, Cen-

trul Spa. Îm anul 2018, Sali-

na a raportat o cifră de afa-

ceri de 22.081.394 lei şi un 

profi t brut de 7.691.961 de 

lei, realizate cu 134 de an-

gajaţi, în creştere constantă 

faţă de anii precedenţi.

Salina Turda, din nou în „Topul Naţional al Firmelor”

Doleanţele taximetriştilor 

clujeni de a fi  majorate 

tarifele de transport 

în regim de taxi sunt 

pe cale să găsească, 

în sfârşit, o soluţie.

Taximetriştii clujeni au 

avut, miercuri după-masă, 

o întâlnire în fostul poligon 

de la Sf. Ion pentru a discu-

ta despre tarifele majorate 

şi accesul pe banda dedica-

tă mijloacelor de transport 

în comun. Deşi problema lor 

pare să găsească o rezolva-

re, comisiile de specialitate 

din cadrul Primăriei muni-

cipiului Cluj-Napoca aşteap-

tă completări ca să dea un-

dă verde majorării tarifelor.

„Sunt două comisii care 

trebuie să avizeze mărirea 

tarifelor. V-am spus de mai 

multe ori că această mărire 

nu este decât o chestiune 

strict tehnică. Trebuie să vii, 

să demonstrezi cât erau com-

bustibilul, piesele, compo-

nentele trecute în lege la ul-

tima majorare, cât costă 

acum. Iese procentul? Se 

aprobă, merge mai departe! 

Trebuie aduse documentele 

şi justificate”, a precizat pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, la un post 

de radio local.

De altfel, prima comisie 

a avut mandat de a primi do-

cumentele, de a le conside-

ra că sunt depuse. Ulterior, 

acestea au fost înaintate la 

cealaltă comisie, care va avea 

decizia fi nală, a explicat edi-

lul. Până în dimineaţa zilei 

de joi, completările cerute 

de comisia de specialitate nu 

au fost aduse de taximetrişti. 

Altfel, dacă aceştia vin cu 

documentele necesare, ma-

jorarea tarifelor de taxime-

trie va intra „în secunda doi” 

pe ordinea de zi.

„Ieri (n.red. miercuri) s-a 

întrunit (n.red. comisia), a 

cerut completările necesare, 

să le aducă până în această 

dimineaţă (n.red. joi). Dacă 

le aduceau în această dimi-

neaţă, intra pe ordinea de zi 

astăzi! Este vorba de banii 

din buzunarul cetăţeanului, 

trebuie să fi e justifi caţi. Nu 

contează că e campanie elec-

torală, v-am spus de două 

luni acest lucru, când speci-

aliştii îmi semnează, în se-

cunda doi va fi  aprobată 

(n.red. majorarea tarifelor)!”, 

a mai punctat Emil Boc.

Majorarea tarifelor de 
taxi, împotmolită în acte?

Isidor Vereş, un locuitor 

de la Pata Rât, susţine 

că locuieşte într-o bara-

că de trei metri pătraţi, 

alături de cei trei copii, 

plină cu şobolani.

„Stau într-o baracă de trei 

metri pătraţi cu trei copii, 

mă mănâncă şobolanii, lu-

crez de 20 de ani în Cluj-Na-

poca. Mi-am depus dosar la 

Primărie să prind şi eu o lo-

cuinţă socială şi mi s-a spus 

că sunt neeligibil. De ce? Că 

lucrez de 20 de ani în ţara 

mea? Că trăiesc şi mănânc 

cu şobolanii? Mi se îmbol-

năvesc copiii. Când îmi îm-

brac copiii îi muşcă şobola-

nii. Mâncarea o mănâncă 

şobolanii de pe masă. M-am 

înscris în audienţă la dom-

nul primar Emil Boc, nici 

nu m-a primit. Am 40 de 

ani. Când să vin să vă cer 

să îmi daţi o casă? La 80 de 

ani? Ce trai le ofer la copi-

ii mei? E foarte mare discri-

minarea. Pe banii noştri, a 

celor care lucrăm, faceţi 

spectacole în centrul oraşu-

lui de 30-40.000 de euro. De 

ce nu faceţi nişte locuinţe 

sociale pentru fiecare? De 

ce? Pentru că nu interesea-

ză pe nimeni. Cine mă pri-

meşte pe mine cu trei copii 

în chirie? Nu aţi făcut ni-

mic, numai ne minţiţi pe zi 

ce trece”, a spus acesta.

În replică, viceprimarul 

Dan Tarcea i-a trecut în re-

vistă toate programele soci-

ale pe care municipalitatea 

le derulează.

„Puteţi aplica la progra-

mele pe care le are Primăria. 

Oferim ajutor pentru plata u-

nei chirii, dacă vă încadraţi 

ca nivel de venit mergeţi pe 

strada Venus, acolo, colegii 

mei de la Asistenţă Socială 

pot să vă ofere asistenţă să 

vă luaţi o chirie şi Primăria 

vă subvenţionează o parte 

din chirie. Locuinţa socială e 

pe o perioadă determinată. 

Sunt peste 100 de cereri de-

puse pentru chirie. Noi avem 

liste de aşteptare şi regula-

mente. Există nişte reguli ca-

re trebuie aplicate. Nu avem 

pretenţia că este perfect. Sunt 

foarte multe persoane care 

au aceleaşi probleme. Legat 

de deratizări şi dezinsecţii, 

s-au făcut de nenumărare ori, 

chiar şi acum de două săptă-

mâni. Gunoiul de acolo nu îl 

aduce primarul la dumnea-

voastră”, a spus viceprima-

rul Dan Tarcea.

Legat de locuinţele soci-

ale, Tarcea mai spune că ur-

mează să fie date în folosin-

ţă 12 locuinţe sociale.

„Probabil că până la fi-

nalul anului vor fi finaliza-

te locuinţele, în prima ju-

mătate a anului 2020 ele să 

fie distribuite, am alocat su-

ma de 2 milioane de euro 

pentru achiziţie de locuin-

ţe sociale, prima locuinţă 

socială deja a fost achiziţi-

onată, termenul următor 

pentru depunerea ofertelor 

este 6 decembrie. Avem pro-

grame în această direcţie. 

Legat de curăţenie, am fă-

cut nenumărate acţiuni de 

curăţenie, de dezinsecţie şi 

deratizare”, a mai spus vi-

ceprimarul.

Maria Stoica susţine că în 

zona Pata Rât nu s-a făcut 

deratizare, cum a susţinut 

viceprimarul Dan Tarcea.

„Nu ştiu cine vă anunţă că 

în urmă cu două săptămâni a 

fost cu deratizarea, dar v-au 

minţit. Domnul Boc nu e ni-

ciodată prezent când e nevo-

ie. Am depus anul trecut ce-

rere să intrăm în audienţă la 

domnul primar, nu am primit 

niciun răspuns, nici că ne va 

primi, nici că nu se va primi. 

Ce se întâmplă cu Cantonu-

lui?”, a spus Maria Stoica, lo-

cuitor la Pata Rât.

Reamintim că judecătorii 

obligă Primăria Cluj-Napo-

ca să modifice criteriile de 

acordare a locuinţelor soci-

ale, după ce acestea au fost 

„construite într-un mod 

clasist şi rasist”, arată Fun-

daţia Desire, care a dema-

rat procesul.

SCANDAL ÎN CONSILIUL LOCAL. 

Locuitorii de la Pata Rât 
cer insistent locuinţe sociale
Locuitorii au făcut scandal în şedinţa Consiliului Local. Supăraţi că Primăria 
nu le acordă locuinţe sociale, s-au luat la ceartă cu viceprimarul Dan Tarcea.

Locuitorii de la Pata Rât au făcut scandal în şedinţa de joi a Consiliului Local

EMIL BOC | primarul 
municipiului Cluj-
Napoca

 „Sunt două comisii 
care trebuie să avizeze 
mărirea tarifelor. 
V-am spus de mai 
multe ori că această 
mărire nu este decât 
o chestiune strict 
tehnică. Trebuie să vii, 
să demonstrezi cât 
erau combustibilul, 
piesele, componentele 
trecute în lege la 
ultima majorare, cât 
costă acum.“
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După ce anul trecut 

organizatorii Lights ON 

Romania au adus lumină 

în sufl etele clujenilor cu 

instalaţiile deosebite, 

anul acesta atracţiile 

sunt şi mai interesante!

14 obiective sunt anul 

acesta pe harta instalaţiilor 

luminoase din Cluj-Napo-

ca, dintre care câteva sunt 

deosebit de interesante.

Instalaţia „Gaia” a 
britanicului Luke Jerram, 
montată la The Offi  ce

După ce anul trecut clu-

jenilor le-a fost adusă „Lu-

na de pe Cer” anul acesta 

vor putea admira instalaţia 

„Gaia”ce reprezintă planeta 

noastră şi redă detalii cap-

turate de sateliţii NASA dea-

supra Pământului.

„Pământul, casa noastră. 

Singura noastră casă (până 

acum). Gaia – lucrarea călă-

toare a aceluiaşi Luke Jerram 

care anul trecut ne-a adus Lu-

na. Fără alte cuvinte, anul 

acesta ne învârtim în jurul Pă-

mântului”, au scris organiza-

torii Lights ON Romania.

Gaia este o instalaţie de ar-

tă care circulă în diverse lo-

curi ale globului, fi ind creată 

de artistul britanic Luke Jer-

ram. Măsurând şapte metri în 

diametru, Gaia redă detalii 

capturate de sateliţii NASA 

deasupra Pământului la o sca-

ră fără precedent (120 dpi).

Gaia a fost amplasată la 

The Office, unde va putea 

fi văzută în fiecare seară. 

Cea de-a doua ediţie a fes-

tivalului Lights ON Roma-

nia are loc în perioada 21 

noiembrie – 15 decembrie, 

în zona centrală a munici-

piului Cluj-Napoca.

„Mi-e dor de tine” la 
Londra, „Şi mie” în Cluj

Mesajul „Mi-e dor de ti-

ne”, dedicată românilor 

aflaţi departe de casă şi am-

plasată la Londra, a primit 

răspuns la Cluj-Napoca: „Şi 

mie”. Pozele cu mesajul 

„Mi-e dor de tine” au deve-

nit virale pe reţelele de so-

cializare în primul tur al ale-

gerilor prezidenţiale.

O instalaţie luminoasă cu 

replica „Şi mie” a fost aprin-

să, miercuri seara, la Cluj-Na-

poca, ca răspuns la instalaţia 

cu mesajul „Mi-e dor de tine” 

aprinsă la Londra, pentru ro-

mânii plecaţi din ţară.

„Şi Mie, Londra. Şi… No-

uă”, au scris iniţiatorii, Li-

ghts On Romania, pe pagi-

na de Facebook.

În urmă cu aproape două 

săptămâni, o instalaţie lumi-

noasă cu mesajul „Mi-e dor 

de tine” a fost aprinsă la Lon-

dra de Lights On Romania. In-

stalaţia de la Londra va sta 

aprinsă până în 15 decembrie.

„Ştim că aprinderea instala-

ţiei nu stinge dorul. Totuşi, poa-

te pentru o secundă, scurtează 

distanţa dintre noi şi cei dragi 

nouă care au plecat să-şi cau-

te/găsească locul altundeva. 

Din Londra, cu dragoste şi dor”, 

preciza Lights On Romania.

În perioada următoare 

va fi amplasat un alt me-

saj luminos „Te aştept” la 

Bucureşti.

„Avion cu motor,/ 
Ia-mă şi pe mine-n zbor!”

Instalaţia „Avioanele de 

hârtie”, semnată de artistul 

clujean Silviu Ciora, va ilumi-

na una dintre cele mai fru-

moase străzi ale oraşului, stra-

da Potaissa. Şi ne va ilumina 

drumul spre necunoscut, spre 

imaginaţie şi spre traiectorii 

ce ne duc în sus.

Tentaculele bibliotecii

„Tentaculele” este o lucra-

re a artistului Filthy Luker, o 

idee jucăuşă a acestuia pe ca-

re a transformat-o într-o sculp-

tură de dimensiuni impună-

toare ca o vendetă personală 

împotriva banalităţii şi limi-

telor cotidiene ale oraşelor. Ce 

vrea să spună autorul? Ei bi-

ne, autorul sugerează o lume 

mai pozitivă, un loc în care 

să ne fi e mai uşor să visăm.

„Tentaculele” vor atrage 

atenţia asupra Bibliotecii Ju-

deţene „Octavian Goga”, 

într-un efort de conştienti-

zare asupra arhitecturii din 

oraş, conectată (sau nu) cu 

viaţa care se regăseşte în in-

teriorul ei.

Luminile aprinse, 
Cluj-Napoca
Instalații luminoase, puse la punct de Lights ON 
Romania, aprinse iar în prin oraș

Lights ON Romania a adus lumină în sufletele clujenilor
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Expoziţia comemorează 30 

de ani de la Revoluţia din 

1989 şi porneşte de la ideea 

de sacrifi ciu uman, urmă-

rind drama tuturor celor 

care au participat, direct 

sau indirect, la evenimente-

le din decembrie 1989.

Şapte săli care doresc să 

transmită şapte stări îi aşteaptă 

pe clujeni prin care, pe lângă că 

pot să afl e mai multe informaţii 

despre Revoluţia din ’89 şi des-

pre întâmplările din Cluj-Napo-

ca, pot să „simtă” măcar puţin 

din ce au simţit clujenii care au 

trăit pe viu acele întâmplări.

„Este o expoziţie de atmo-

sferă. Am încercat să o facem 

cât mai interactivă încât să ai-

bă un impact emoţional cât mai 

mare asupra tinerilor. Este or-

ganizată în şapte săli de diver-

se teme, dorindu-ne să expri-

măm şapte stări: sala eroilor, 

sala străzii, sala reculegii, în-

cheiem cu sala viitorului şi cu 

niste concluzii. Comemorăm 

evenimentele petrecute acum 

30 de ani din punctul de vede-

re a trei personaje: a eroului, a 

celor care au privit la televizor 

şi a celor născuți în 1989”, a 

explicat Felix Marcu, directorul 

Muzeului Naţional de Istorie a 

Transilvaniei.

Hainele unui tânăr ucis 
în Piaţa Unirii, expuse 
pentru prima dată

Imagini din perioada „de 

glorie” a comunismului în 

România, discursuri ale lui 

Nicolae Ceauşescu, sentimen-

tul de respingere a unui sis-

tem care a împovărat româ-

nii se simt încă de la începu-

tul expoziţiei. Apoi hainele 

unui tânăr care a murit în 

centrul Clujulului, în ’89 pen-

tru libertate, Călin Mihai 

Țiclete, păstrând amintirile 

dureroase ale unor gloanţe 

ce i-au străbătut corpul stau 

pe un manechin fără chip, un 

manechin prin care se doreş-

te să se vadă mulţimea de ti-

neri care s-a revoltat, care a 

vrut o viaţă mai bună. Călin 

Mihai Ţiclete este una dintre 

victimele evenimentelor des-

făşurate în data de 21 decem-

brie 1989 la Cluj-Napoca, iar 

cazul său este unul aparte, 

deoarece există mai multe 

ipoteze legate de locul în ca-

re şi-a pierdut viaţa. În bibli-

ografi a de specialitate Mihai 

Ţiclete este menţional pe lis-

ta celor decedaţi în două din-

tre locaţiile în care au fost ră-

niţi şi ucişi protestatarii: în 

Piaţa Libertăţii (în prezent 

Piaţa Unirii) şi la Hotel Asto-

ria – Restaurant Metropol. 

Ceea ce se ştie cu siguranţă 

este că Mihai Călin Ţiclete 

avea vârsta de 29 de ani, e-

ra tatăl unei fetiţe, atunci în 

vârstă de 18 luni, şi profesa 

ca inginer electronist. A fost 

ucis prin împuşcare.

Revoluţionarii din stradă

Un laitmotiv al expoziţiei ar 

fi  un personaj colectiv- revolu-

ţionarii din stradă – reprezen-

taţi prin siluete grafi ce deperso-

nalizate, esenţializate, dar care 

totuşi exprimă atitudini specifi -

ce acelei perioade, care sunt 

transferate direct pe o parte din 

pereţii expoziţiei.

Trecând la următoarea încă-

pere ajungem în „plină Revolu-

ţie”, unde sunt expuse la dimen-

siuni mari fotografi ile realiza-

te de către profesorul Răzvan 

Rotta în ziua de 21 decembrie 

1989 în centrul Clujului. Îl ve-

dem pe Călin Nemeş, cu piep-

tul gol, iar lângă imagine sunt 

scrise câteva cuvinte: „Trageţi! 

Eu nu sunt înarmat! Am doar 

inima”, iar inima noastră pa-

re să sară peste o bătaie.

De asemenea, o parte din 

imaginile prezentate în cadrul 

expoziţiei au fost realizate de 

profesorul Eugen Moritz, care 

era proaspăt absolvent al Secţi-

ei de Pictură din Cadrul Univer-

sităţii de Arte şi Design din 

Cluj-Napoca. Cadrele sale, rea-

lizate cu un aparat de fotogra-

fi at ascuns în geantă, au sur-

prins Piaţa Libertăţii (în prezent 

Piaţa Unirii), în ziua de 22 de-

cembrie, înainte de fuga lui Ni-

colae Ceauşescu. Câteva foto-

grafi i care documentează starea 

de spirit a acelor vremuri sunt 

emblematice pentru mesajele 

stradale: „Eroii nu mor, ei stau 

la lor de onoare în conştiinţa 

neamului lor, a lumii întregi, sla-

vă lor!”, „Trăiască România li-

beră!”, „Nu mai vrem comu-

nism niciodată!”.

O încăpere aranjata ca o ca-

să de pe vremea comunismu-

lui, care să inducă sentimentul 

de siguranţă.

„Oamenii erau în casă, se ui-

tau la televizor, se simţeau în 

siguranţă în timp ce oameni mu-

reau în stradă. Nu sunt piese de 

patrimoniu. A fost o mişcare ge-

nerală în muzeu. Fiecare dintre 

membrii echipei, dintre colegii 

noştri au fost rugaţi să aducă 

de acasă obiecte pe care să le 

putem expune în aşa fel încât 

vizitatorii să le poată atinge. Fi-

indcă dacă erau piese de patri-

moniu nu le-ar fi  putut atinge”, 

explică Ioana Gruiţă, unul din-

tre organizatorii expoziţiei.

Viitorul

Apoi, spre fi nal, apare vii-

torul. Tineri născuţi în ’89 sunt 

scoşi în evidenţă. De aseme-

nea, un proiect care arată fo-

tografi i în alb şi negru de atunci 

şi fotografi i color, făcute din 

acelaşi unghi, în prezent, se 

derulează una dupa ala, se su-

prapun, se înlocuiesc.

Clujenii pot „simți” Revoluția din ‘89
O expoziție inedită a fost deschisă la Muzeul de Istorie al Transilvaniei

Expoziția, realizată într-o manieră interactivă, dorește să apeleze la empatia vizitatorilor în ceea ce privește evenimentele din data de 21 decembrie 1989

Oana SPIRU
redactia@monitorulcj.ro

Doi clujeni, Albert Deak 

şi Cătălin Priscorniţă, vor 

străbate peste 9.000 de km 

cu prilejul raliului de 

off-road Budapesta-Bamako 

pentru a le duce copiilor 

din Sierra Leone, Africa, 

câteva mii de ghiozdane 

şcolare complet echipate 

cu materiale didactice.

Cei doi vor lua startul pe 

31 ianuarie de la Budapesta, 

în ceea ce se anunţă a fi  cel 

mai lung, solicitant şi aven-

turos traseu al cursei Buda-

pesta-Bamako, urmând o par-

te din vechile rute ale cele-

brului raliu Paris-Dakar.

„Transilvania 4 Sierra Le-

one este un proiect pornit 

din Cluj-Napoca, de către mi-

ne şi colegul meu Albert. Ne 

propunem ca în ianuarie 2020 

să participăm la cel mai ma-

re raliu de off-road din lu-

me, Budapesta-Bamako cu 

destinaţia fi nală în Sierra Le-

one din sud-vestul Africii. 

Cu această ocazie, cei 9.000 

km şi cele 9 ţări pe care o să 

le străbatem, ne propunem 

să ducem 4.000-5.000 de 

ghiozdane donate de copiii 

din Transilvania. De ce do-

rim să facem acest lucru? 

Pentru că Sierra Leone este 

una dintre cele mai sărace 

ţări din lume, unde educaţia 

este obligatorie, iar peste 

40% dintre copii nu frecven-

tează şcoala deoarece nu au 

cele necesare. Ne-am hotă-

rât să le transportăm pe ma-

re, de asta este foarte impor-

tant ca până pe 25 decem-

brie să adunăm cât mai mul-

te ghiozdane pentru aceşti 

copii. Vom merge la câteva 

sute de şcoli şi vom dona 

personal aceste ghiozdane”, 

declară Cătălin Priscorniţă, 

fondator al C.E.I.R.

Cursă caritabilă 
de 9.000 km

Ei se vor deplasa cu o ma-

şină Toyota Land Cruiser 

HDJ80, alintată „Bestia”, cu 

un istoric bogat de trasee ex-

treme, special echipată pen-

tru expediţii în deşert. La fi -

nalul celor 9000 km, după o 

cursă de 17 zile în care se vor 

putea încrede doar în forţele 

proprii, vor ajunge la fi nish 

în Freetown, capitala republi-

cii Sierra Leone, pe malul 

Atlanticului. Acolo vor fi  dis-

tribuite comunităţilor locale 

donaţiile aduse.

Sierra Leone e o ţară care 

abia şi-a revenit, acum ceva 

mai mult de un deceniu, din-

tr-un sângeros război civil, ca-

re a lăsat cicatrici adânci, în 

special în rândul copiilor. Fi-

ravul sistem de învăţământ a 

fost pus la pământ, cu peste 

1200 de şcoli distruse şi 67% 

din copiii de vârstă şcolară fă-

ră nici un fel de educaţie. Pes-

te 25% dintre copii nu urmea-

ză vreo formă de învăţământ, 

deşi şcoala primară este gra-

tuită şi obligatorie, conform 

raportului UNICEF.

Acest lucru se datorează 

lipsurilor însemnate, începând 

de la ghiozdane şi materiale 

didactice, până la clădiri adec-

vate pentru şcoli şi personal 

califi cat. Nu este neobişnuit 

ca patru sau cinci elevi să îm-

partă o singură carte.

Orice persoană ori institu-

ţie poate dona ghiozdane, de-

oarece conţinutul acestuia es-

te la îndemâna oricui: ghioz-

danul propriu-zis, rechizite 

şcolare (caiete, pixuri, creioa-

ne, carioci, penare, liniare, ra-

diere, etc.), jucării de dimen-

siuni reduse, un desen făcut 

de copil pentru prietenul său 

african, o scrisoare în limba 

engleza, ori o fotografi e a co-

pilului cu dedicaţie.

Ghiozdanele vor fi colec-

tate în centre accesibile în 

Cluj-Napoca, dar şi în alte 

oraşe din Transilvania: 

Cluj-Napoca Piata 1 Mai nr. 

4-5; Floreşti, str Eroilor nr 

21; Târgul de Crăciun, 

Cluj-Napoca, Piaţa Unirii 

(stand dedicat, începând cu 

22 noiembrie).

Doi clujeni vor face o cursă lungă pentru copiii din Africa

Albert Deak (foto stânga) şi Cătălin Priscorniţă (foto dreapta)
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Darius Echim

Luni, 18 noiembrie 2019, 

cu binecuvântarea şi în 

prezenţa 

Înaltpreasfi nţitului Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului, la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă din 

Campusul Universitar 

„Nicolae Ivan” din 

Cluj-Napoca, a avut loc 

Conferinţa preoţească 

semestrială de toamnă 

pentru clericii din 

Protopopiatele Cluj I 

şi Cluj II.

Conferinţa a fost deschisă 

cu o slujbă de Te Deum, ofi -

ciată de la ora 10:00, în cape-

la Facultăţii, în prezenţa chi-

riarhului locului, a consilieri-

lor eparhiali, a celor doi pro-

topopi şi a preoţilor din cele 

două protopopiate.

Întâlnirea celor aproxima-

tiv 200 de preoţi a continuat 

în Aula instituţiei de învăţă-

mânt teologic, unde Părinte-

le Mitropolit Andrei le-a adre-

sat celor prezenţi un cuvânt 

de bun venit şi a argumentat 

tema omagială a anului 2019.

Diaconul lect. univ. dr. 

Olimpiu-Nicolae Benea, ca-

dru universitar al Facultăţii 

de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca, a susţinut o 

conferinţă pe tema: „Dileme 

traductologice în ediţiile Sfi n-

tei Scripturi: Nicodim Mun-

teanu (1944) şi Iustin Moi-

sescu (1982). O diagnoză în 

contextul traducerilor româ-

neşti”, evidenţiind contribu-

ţia adusă de cei doi patriarhi 

la traducerea Bibliei, precum 

şi alte aspectele importante 

din viaţa lor.

De asemenea, domnul So-

rin Câlea, consilierul econo-

mic al eparhiei, a făcut câte-

va anunţuri de ordin adminis-

trativ şi misionar, care vizea-

ză colecta de la începutul Pos-

tului Naşterii Domnului, pen-

tru oamenii cu posibilităţi ma-

terial reduse, precum şi obli-

gativitatea de a încheia o po-

liţă de asigurare pentru bise-

ricile şi casele parohiale din 

cuprinsul eparhiei.

Spre fi nalul întâlnirii, pro-

topopul de Cluj I, preotul Dan 

Hognogi, şi protopopul de Cluj 

II, preotul Alexandru-Constan-

tin Ciui, au oferit detalii des-

pre proiectele fi nalizate în cur-

sul anului 2019, precum şi des-

pre cele afl ate în curs de des-

făşurare, sau viitoare. Printre 

proiectele aduse în discuţie s-a 

numărat şi salvarea bisericii 

de lemn, monument istoric, 

din Săliştea Veche.

Conferinţa semestrială s-a 

încheiat cu câteva îndemnuri 

pastorale făcute de Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei, pre-

cum şi cu luări de cuvânt 

din partea preoţilor prezenţi.

În cursul săptămânilor 

trecute, conferinţele de 

toamnă s-au desfăşurat în 

Protopopiatele Năsăud, Hu-

edin, Bistriţa şi Beclean. 

Marţi, 19 noiembrie, Părin-

tele Mitropolit Andrei se va 

întâlni cu preoţii din Proto-

popiatul Dej, urmând ca săp-

tămâna viitoare să se întâl-

nească cu cei din Protopo-

piatele Gherla şi Turda.

Conferinţele preoţeşti din 

Arhiepiscopia Vadului, Felea-

cului şi Clujului se desfăşoa-

ră în fi ecare an, în cele 9 pro-

topopiate ale eparhiei, primă-

vara şi toamna, şi sunt prezi-

date de Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului.

Anul acesta, la conferin-

tele de primăvară tema în-

tâlnirilor a fost legată de Anul 

omagial al satului românesc 

(al preoţilor, învăţătorilor şi 

primarilor gospodari), iar la 

conferintele de toamnă a fost 

abordat al doilea subiect din 

tematica propusă de Patriar-

hia Română pentru anul 2019, 

şi anume: Anul comemora-

tiv al Patriarhilor Nicodim 

Munteanu şi Iustin Moises-

cu şi al traducătorilor de cărţi 

bisericeşti.

Sfânta Scriptură şi Patriarhii Nicodim şi Iustin, subiectul 
conferinţei de toamnă a preoţilor din Protopopiatele Cluj I si II

Joi, 21 noiembrie 2019, 

de Praznicul Intrării în 

biserică a Maicii 

Domnului, Mănăstirea 

„Acoperământul Maicii 

Domnului” de la Floreşti 

aniversează 25 de ani de 

la punerea şi sfi nţirea pie-

trei de temelie a bisericii.

Cu acest prilej, miercuri 20 

noiembrie, în ajunul sărbăto-

rii, de la ora 18.00, a fost ofi -

ciată slujba privegherii în cin-

stea Maicii Domnului. În zi-

ua praznicului, Sfânta Litur-

ghie a fost săvârşită, începând 

de la ora 10.00, de exarhul 

mănăstirilor din Arhiepisco-

pia Clujului, PCuv. Arhim. 

Dumitru Cobzaru alături de 

un sobor de preoţi şi diaconi.

Împlinirea unui sfert de se-

col de la punerea pietrei de 

temelie a aşezământului mo-

nahal va fi  marcată şi prin 

lansarea noii ediţii a Mono-

grafi ei Mănăstirii Floreşti ca-

re mărturiseşte despre istoria 

acestui sfânt locaş.

Aşezământul monahal cu 

hramul „Acoperământul Mai-

cii Domnului” a fost ctitorit din 

iniţiativa preotului Vasile Fi-

zeşan şi a familiei Beldea din 

Floreşti şi cu ajutorul credin-

cioşilor. Piatra de temelie a fost 

pusă de vrednicul de pomeni-

re Mitropolitul Bartolomeu, în 

20 noiembrie 1994. Complexul 

monahal cuprinde o biserică în 

stil bizantin, sfi nţită în data de 

18 aprilie 2010, un corp de chi-

lii şi o trapeză. În prezent, se 

afl ă în construcţie altarul de 

vară, precum şi alte anexe.

La Mănăstirea Floreşti vie-

ţuiesc 20 de maici, îndrumate 

de stareţa mănăstirii, stavrofo-

ra Teodora Câmpan, şi de pă-

rinţii duhovnici: protosinghe-

lul Visarion Paşca şi protosin-

ghelul Anastasie Berbecel.

Mănăstirea Floreşti 
aniversează joi 25 
de ani de la înfiinţare

Tinerii clujeni care fac 

parte din grupurile paro-

hiale de tineret ale paro-

hiilor din municipiul 

Cluj-Na¬poca s-au întâl-

nit marţi, 12 noiembrie, 

la Biserica „Adormirea 

Maicii Domnului” din 

cartierul Mănăştur.

După Paraclisul Maicii 

Domnului, pr. conf. dr. Cris-

tian Sonea, prodecanul Fa-

cultăţii de Teologie Ortodoxă 

din Cluj-Napoca, a susţinut 

o expunere pe tema generică 

a întâlnirii, „Tinereţe şi mi-

siune creştină”, în care a vor-

bit şi despre situaţia Biseri-

cii Ortodoxe din Africa. La fi -

nal a avut loc o agapă fră-

ţească oferită de gazde, gru-

pul de tineret al Parohiei 

„Adormirea Maicii Domnu-

lui”, iar cei prezenţi au pri-

mit în dar câte o carte.

Întâlnirea a fost moderată 

de protopopul de Cluj II, Ale-

xandru Ciui, fi ind prezenţi şi 

preoţii parohiei gazdă, proto-

popul de Cluj I, Dan Hognogi 

şi pr. Dorin Ielciu, alături de 

alţi preoţi din protopopiat.

Următoarea întâlnire orga-

nizată de Protopopiatul Cluj 

II va avea loc în luna decem-

brie şi va fi  dedicată familii-

lor tinere care s-au căsătorit 

în acest an în bisericile din 

municipiu.Sfi nţirea monumen-

tului eroilor din Fodora, Cluj

Întâlnirea tinerilor 
ortodocşi 
din Cluj-Napoca

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramure¬şului 

şi Sălajului, a ofi ciat Sfânta 

Liturghie şi a rostit un 

cuvânt de învăţătură, sâm-

bătă, 16 noiembrie, la biseri-

ca din Fodora, judeţul Cluj.

Diaconul Gabriel Cristi-

an Măhălean a fost hiroto-

nit preot pentru Parohia 

Sânnicoară, Protopopiatul 

Beclean. Răspunsurile litur-

gice au fost date de un grup 

de studenţi teologi clujeni. 

Parohul Laurenţiu Vasile 

Grigore a fost hirotesit ico-

nom-stavrofor, iar primarul 

comunei Aşchileu, Ana Ci-

ghir, a primit Ordinul „Sfân-

tul Ierarh Pahomie de la 

Gledin”.

Membrii Comitetului şi 

Consiliului parohial şi alţi 

binefăcători au primit di-

plome de aleasă cinstire. 

Au urmat dezvelirea şi sfin-

ţirea monumentului eroi-

lor din localitate. La final 

a defilat garda de onoare 

compusă din militari ai Re-

gimentului 50 Rachete An-

tiaeriene „Andrei Mureşa-

nu”, ai Regimentului 317 

ISR „Vlădeasa” şi ai Bata-

lionului 7 Aruncătoare Pro-

iectile Reactive „General 

Vasile Danacu”.

Sfinţirea monumentului eroilor din Fodora, Cluj

Fundaţia „Mitropolitul 

Bartolomeu” i-a desemnat 

pe câştigătorii celor 34 de 

burse pentru elevii de 

liceu, studenţi, maste-

ranzi şi doctoranzi.

Pentru acestea şi-au depus 

dosarul aproape 60 de candi-

daţi din toată ţara, transmite 

biroul de presă al Mitropoliei 

Clujului. Masteranzii şi doc-

toranzii care au candidat pen-

tru bursele scoase la concurs 

au prezentat un proiect de cer-

cetare pe o temă interdiscipli-

nară, din domeniile propuse: 

teologia şi interpretarea ştiin-

ţelor, teologia şi bioetica, te-

ologia şi mediul înconjurător, 

teologia şi artele, teologia şi 

lumea.

Pentru a stabili o ierarhie 

care să refl ecte obiectiv şi 

transparent atât performanţe-

le şcolare, cât şi profi lul soci-

al şi familial al fi ecărui can-

didat, evaluarea dosarelor ele-

vilor de liceu şi ale studenţi-

lor s-a făcut pe baza unei gri-

le de punctaj, în timp ce pro-

iectele de cercetare ale mas-

teranzilor şi doctoranzilor au 

fost evaluate şi notate de o 

comisie de profesori de la Fa-

cultatea de Teologie Ortodo-

xă din Cluj-Napoca.

Fondul alocat pentru bur-

sele din acest an şcolar şi 

universitar se ridică la su-

ma de 103.200 lei, iar până 

în prezent, Fundaţia „Mitro-

politul Bartolomeu” a acor-

dat 363 de burse unor tineri 

din întreaga ţară, în valoa-

re totală de 932.700 lei. Lis-

ta bursierilor poate fi con-

sultată pe site-ul www.fund-

tiabartolomeu.ro

Bursele pentru elevi, în 

cuantum de 300 de lei lu-

nar, studenţi şi masteranzi, 

în cuantum de 400 de lei 

lunar, se acordă pe o peri-

oadă de 9 luni, iar bursa 

pentru doctoranzi este de 

500 de lei lunar şi se acor-

dă pe o perioadă de 12 luni, 

toate începând cu data de 

15 noiembrie 2019”, con-

form celor precizate de pr. 

Bogdan Ivanov, administra-

tor al Fundaţiei, şi econo-

mistul Sorin Câlea, conta-

bilul Fundaţiei „Mitropoli-

tul Bartolomeu”.

Fundaţia „Mitropolitul Bar-

tolomeu”, înfi inţată în anul 

2008 de vrednicul de pome-

nire Arhiepiscop şi Mitropo-

lit Bartolomeu Anania, are ca 

scop principal acordarea de 

burse tinerilor merituoşi dar 

lipsiţi de posibilităţi, din re-

sursele proprii, pe care le ad-

ministrează potrivit dorinţei 

fondatorului ei.

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” 
şi-a desemnat bursierii din anul 
şcolar şi universitar 2019-2020
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Cărturan
Viaţa lui Cărturan (Teodor Corban), un băr-
bat de 60 de ani, este dată peste cap când 
afl ă că, din cauza unei boli incurabile des-
pre care nu știa nimic, mai are de trăit 
foarte puţin. Situaţia lui este cu atât mai 
complicată pentru că îl are în grijă pe ne-
potul său de 14 ani, pe care bărbatul îl 
crește singur, fi ind singura sa rudă. 
Obișnuit cu difi cultăţile vieţii, Cărturan își 
începe, astfel, mica odisee de dinaintea 
morţii... „Este un fi lm plin de emoţie, con-
dus extrem de minuţios de Liviu, o poveste 
cu care nu ai cum să nu empatizezi și care 
te va lăsa, la fi nal, cu câteva întrebări la ca-
re să-ţi găsești propriul răspuns" mărturi-
sește Anca Puiu, producătorul fi lmului.

Program: vineri 15:00/duminică 20:00/
luni 15:00 /miercuri 22:30

Medii – metraje – premieră
„Nu e nimeni acasă" este un documentar 
marca Recorder, realizat de Andrei Udișteanu, 
despre cel mai dureros fenomen cu care se 
confruntă azi România: plecarea din ţară a u-
nei generaţii. A celor tineri, cu care, în mod 
normal, se clădește o ţară. Filmul prezintă ulti-
mele zile petrecute în România de o familie cu 
doi copii, care a emigrat în Anglia în urma 
tensiunilor sociale și politice din ultimii ani.

Program: joi 15:00

Invierea domnului Constantin
„Invierea domnului Constantin", regizat de 
Cornel Brad, este povestea unui om au-
to-exilat în Turcia din 1999 și proaspăt ex-

pulzat, care afl ă că este declarat decedat 
de către justiţia română, prima oară chiar 
la cererea nevestei sale. La graniţa dintre 
două lumi, cu gândul la viaţa sa din 
Istanbul și cu trupul în Bârladul natal, 
domnul Constantin își caută răspunsurile 
existenţiale în zilele Săptămânii Mari. 
Viaţa unui emigrant întors acasă pare însă 
fără soluţii la simplele griji pământești, de-
fi nitiv răvășită de eros și thanatos.

Program: sâmbătă 14:45/duminică 
15:00/luni 22:00/joi 15:00

Marea provocare: Le Mans '66
Marea provocare: Le Mans '66 este una 
dintre cele mai recente povești adevărate 
de la Hollywood. James Mangold a pus în 
scenă adevărata poveste a victoriei lui Ford 
asupra lui Ferrari în cursa Le Mans din 
1966. Le Mans este cea mai veche cursă 
de anduranţă din lume, desfășurată anual 
din 1923. O poveste puternică din punct 
de vedere emoţional, trăită în mijlocul oc-
tanului, carburatoarelor, frânelor și aerodi-
namicii, cu doi formidabili actori, Christian 
Bale și Matt Damon. Este captivant, emoţi-
onant, pur și simplu palpitant și sigur că va 
fi  un pretendent major pentru multe pre-
mii binemeritate!
Program: luni 19:00

Dumnezeu există şi numele 
lui e Petrunija
Un act curajos de rebeliune socială și 
emancipare feminină.
In Macedonia, într-un sat veșnic, cimentat 

în întunericul Evului Mediu, un eveniment 
aproape nesemnifi cativ va avea parte de 
proporţii excesive atunci când o femeie par-
ticipă la o ceremonie religioasă ... și câștigă. 
Pentru bărbaţii autohtoni, este un furt scan-
dalos... Concurenţii sunt furioși – cum în-
drăznește o femeie să ia parte la ritualul 
lor? Tot iadul se dezlănţuie, dar Petrunija a 
câștigat crucea și nu va renunţa...
O puternică lucrare cinematografi că care 
spune povestea unei femei care se găsește 
într-o poziţie la care doar bărbaţii au acces 
la o ceremonie religioasă și care aduce o 
contribuţie semnifi cativă la lupta feministă, 
cea mai acută problemă socială a timpuri-
lor noastre.

Program: marţi 22:00

O nouă poveste de Crăciun
Lăsaţi-vă cuprinși de magia Crăciunului!
Kate ( Emilia Clarke), este o tânără abona-
tă la decizii proaste. Ultima ei întâlnire cu 
dezastru? ...Acceptă să lucreze ca elf al lui 
Moș Crăciun într-un magazin în perioada 
sărbătorilor de iarna... Acolo îl întâlnește 
pe Tom și viaţa ei ia o nouă întorsătură. 
Pare prea minunat ca să fi e adevărat...
Filmul, își ia numele de la clasicul hit al su-
perstarului, cantautorul George Michael, 
Last Christmas, una dintre cele mai îndrăgi-
te melodii de Crăciun din toate timpurile. 
15 dintre piesele sale ( inclusiv una nouă 
pe care a compus-o pentru producţie înain-
te de moartea sa, în ziua de Crăciun 2016) 
fac parte din coloana sonoră a fi lmului.

Program: luni 17:00/marţi 13:00/
miercuri 15:00

Program Cinema Victoria 22 - 28 noiembrie 2019

PUBLICITATE

COMUNICAT

Comunicat de Presă Primaria Turda -
Programul evenimentelor organizate duminică, 

1 Decembrie 2019,
cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României

Ora 11.00 – Biblioteca Municipală “ Teodor Murăşanu“ 
– Conferinţa “INTELECTUALI TURDENI PERSECUTAŢI ÎN PE-
RIOADA REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA” – prezintă 
muzeograf Horaţiu Groza

Ora 11.00 – Catedrala Ortodoxă – Participarea la Sfân-
ta Liturghie

Ora 12.00 – Monumentul Eroilor din faţa Catedralei 
Ortodoxe

Deschiderea ofi cială a evenimentului:
- intonarea Imnului Naţional al României
- serviciu religios ( Te Deum )
- alocuţiuni
- depunere ofi cială de coroane
- defi larea Gărzii de onoare
- defi larea tehnicii militare
-  survolare spaţiu aerian cu aparate de zbor de la Baza 

71 Aeriană "General Emanoil Ionescu"
- depunere de coroane a celorlalte delegaţii

Ora 15.00 – Parcul Teilor
Spectacolul Folcloric „MULTE ŢĂRI, O SINGURĂ PATRIE“
15.05 Grup folcloric: Nicoleta Hădărean, Ioana Budaie, 

Maria Sava, Denisa Rusu,
Milena Bandits și orchestra Casei de Cultură Turda
15.30 Corala Preoţilor Turdeni
15.45 Clubul de canto “Aria” Turda
16.00 Recital IONUŢ FULEA și orchestra CODRU DE RO-

MÂNIA
16.30 Ansamblul folcloric “Ţarina” Turda
17.10 APRINDEREA ILUMINATULUI ORNAMENTAL DE 

SĂRBĂTORI
17.15 Grup folcloric: Beatrice Simioana, Bianca Crișan, 

Tudor Pîrjol, Maria Coţa, Daria Șipoș, Medeea Florentin, 
Sara Moldovan

17.40 Recital Mariana Morcan
18.00 Ansamblul folcloric “Datina Turdeană”
18,30 DEFILARE CU FĂCLII 
18.45 SPECTACOL DE ARTIFICII 

Vă invităm să spunem împreună: 
LA MULȚI ANI, România! 
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Fraţii mei gemeni 

TOȘA GHEORGHE-MARIAN 
şi prof. TOȘA ALEXANDRU-MIHAI 

împlinesc 67 ani.

Le doresc cu această ocazie viaţă lungă 
şi noroc, alături de familiile lor.

Cu drag ing.
TOȘA IOSIF-NICOLAE cu familia

FELICITARE



Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi -
nisat, mobilat, parcare, zonă su-
per amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 92.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 
23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 
sau 0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 
km de Cluj-Napoca, compusă 
din 2 camere, bucătărie, că-
mară, cu toate utilităţile, te-
ren 850 mp. Preţ 42000 euro. 
Informaţii suplimentare la te-
lefon 0756-269934 sau 
0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsonieră, intrări se-
parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, că-
utăm o garsonieră de închiriat fără 
mobilă sau semimobilat pe termen 
lung. Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experienţă 
18 ani (și pe comunitate), cat. B și C, 
cunoscător al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

¤ Hotel – Restaurant Schmau-
semühle din Germania

angajează:

• bucătar

• ajutor bucătar

• cameristă

• ospătar

Se oferă cazare!!!

Mai multe detalii pe email: in-
fo@schmausemuehle.de sau la 
tel. 0049-1516-3758966, 
0049-6745-270, persoana de 
contact Zoltan. 

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxidabil, 
pentru baie, capacitate de 100 l, 
făcut la comandă. Preţuri foarte 
bune. Inf. la tel. 0735-176040.

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. 
Sunaţi la telefon 0744-702473.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând centrală termică ARIS-
TON, seria BF, cu boiler inclus, 
pentru piese de schimb. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0728-943350. (6.7)

¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la pre-
ţul de 150 RON și o sobă pentru 
gătit și încălzit, preţ 100 RON. 
Informaţii la tel. 0264-260226.

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
â 205 cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt idea-
le pentru agenţii de turism, agen-
ţie imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

DIVERSE

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (7.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
bărbaţi, scurte și lungi (neagră, 
nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Inf. la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (7.7)

¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot două 
sobe. Preţ foarte bun, negociabil. 
Informaţii la tel. 0749-974302.

¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0749-974302.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (28.40)

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0740-401019. (1.7)

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare, timbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra frate, 
lego, vederi vechi, statuete sau scu-
le, cum ar fi  mașina de găurit, fl ex. 
Relaţii la tel. 0749-974302 (4.5)

MESAJ

UN MESAJ SIMPLU 
DIN BIBLIE

Vă așteptăm duminica 24 
noiembrie, 1 și 8 decembrie, 

orele 17-18, la 
locația din Bd. 21 Decembrie 

1989, nr. 36, cam 5.
Intrarea este liberă. 

Tel. 0721-433.040. (4.15)

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
cu sediul în loc. Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, vinde la licitaţie pu-
blică, în data de 10.12.2019, ora 
10.00, cam. 28, următoarele bu-
nuri mobile/ imobile: – Autotu-
rism VW Passat, marca 3 
CACCFFBXO, an fabric. 2011; -Au-
toutilitară DAF FTXF105, autotrac-
tor, an fabric. 2008; – Semire-
morcă marca Schmitz SPR24, an 
fabric. 2007. Bunurile mobile/ 
imobile nu sunt grevate de sar-
cini. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul Serviciul Fis-
cal Municipal Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, camera 28, telefon 
0264.216230, int. 138 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro – Info ANAF – 
„anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate” – Struc-
tura DGRFP Cluj.

PIERDERI

¤ Declar pierdut și nul carnet de 
student pe numele CIACA OA-
NA-CRISTINA, Universitatea Teh-
nică din Cluj-Napoca.

¤ Pierdut Autorizaţie Sanitară de 
Funcţionare Nr. 
57.250/30.07.2018 pentru obiec-
tivul: PUNCT RECOLTARE PROBE 
BIOLOGICE, localitatea Cluj-Napo-
ca, Str. Bucegi, Nr. 13-15, Ap. 10. 
Se declară nul. 
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SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează
personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 
sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

ANUNŢ PUBLIC

Ing. Ovidiu Alb pentru SDEE TRANSILVANIA NORD SA, 
Sucursala Cluj-Napoca, cu sediul în judetul Cluj, municipiul 
Cluj-Napoca, strada Taberei, nr. 20, titular al proiectului 
“Extindere rețea de distribuţie în localitatea Câmpenești, 
comuna Apahida, străzile Castanilor, Alunului, Cireșului, 
Migdalului, Nucului, Vișinului”, propus a fi  realizat în judetul 
Cluj, comuna Apahida, sat Câmpenesti, străzile Lunii, Castanilor, 
Alunului, Cireșului, Migdalului, Nucului, Vișinului, zona 1 Mai 
Livada, F.N, anunta publicul interest asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către Agenţia pentru Protectia Mediului Cluj, 
fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare 
adecvată, în cadru procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, din Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
municipiul Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, 
fax. 0624410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni-vineri, între orele 900-1400 , precum și la adresa 
de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la 
data publicării anuntului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA CÂŢCĂU reprezentata prin Primar MUREŞAN 
CĂLIN cu sediul in Comuna Câţcău, sat Căţcău, judeţul Cluj, 
titular al proiectului ,,Extidere retele de canalizare in 
localitatea Câţcău, judetul Cluj“ în comuna Câţcau, sat 
Câţcău, judetul Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea 
impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului 
asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, 
propus a fi  amplasat in COMUNA CÂŢCĂU, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264 410 722, fax. 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, in zilele de luni – vineri, intre orele 9.00 – 14.00, 
precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicului interesat poate inainta comentarii/observatii 
la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia mediului. 

ANUNȚ DE MEDIU

Pop Liana-Roxana şi Lebaciu Adriana-Ligia titular 
al proiectului „AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE 
8 IMOBILE, AMENAJARI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE 
SANTIER CONFORM P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. 646/2018“, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului 
asupra mediului și fără evaluarea impactului corpurilor de 
apă, în cadrul procedurii de evaluare asupra mediului pentru 
proiectul menţionat, propus a fi  amplasat în municipiul 
Cluj-Napoca, str. Oașului nr. F.N., identifi cat prin C.F. 332238, 
332239, 332240, 332241, 332242, 332243, 332244, 
332245, 332246, 332247, 332248, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609, tel. 
0264 410722, fax 0264 410716, e-mail offi ce@apmcluj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, 
precum și pe adresa de internet http://apmcj.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

ANUNȚ PUBLIC

Agenţia pentru protecţia Mediului Cluj anunţa publicul 
interesat că „P.U.D. - DEMOLARE CONSTRUCŢII EXISTENTE, 
CONSTRUIRE PIAŢA AGROALIMENTARĂ ŞI SPAŢIU COMERCIAL, 
AMENAJĂRI ACCESE ŞI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, 
AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ŞI TOTEM, RACORDURI 
ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, ÎMPREJMUIRE“ în municipiului 
Dej, Str. Crângului, nr. 23, judeţul Cluj, titular: Municipiul 
Dej nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  
supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 
9B, cod 400609, telefon: 0264-410722, 0264-410722, fax 
0264-410716, e-mail: offi ce@apmcluj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 9,00-14,00, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

SDEE TRANSILVANIA NORD S.A. prin S.C. MG TEC 
GRUP S.A., cu sediul social Municipiul Dej, judeţul Cluj 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentarea 
cu energie electrică a MG TEC GRUP S.A. prin realizare Staţie 
de Transformare 110/20 kV -16 MVA (instalaţie de racordare), 
Mun. Dej, jud. Cluj“, propus a fi  realizat în intravilanul/
extravilanul Municipiului Dej, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consulate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul S.C. MG TEC GRUP S.A. (unde 
poate fi  consulatată documentaţia în zilele de luni – vineri 
între orele 9.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni – joi între 
orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

UAT Municipiul Cluj-Napoca, titular al Planului 
Urbanistic Zonal Zona Borhanci – Construire locuinţe şi 
dotări, amplasat în colonia Borhanci, mun. Cluj-Napoca, 
jud.Cluj, anunţă publicul interesat că s-a depus documentaţia 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal*.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, zilnic, între orele 08.00-16.00, 
în termen de 18 zile calendaristice de la apariţia anunţului.

NOTIFICARE

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalaţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, 
mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 776.806,09 
lei + TVA;

 bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 
1.047.537,90 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 10.12.2019, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 17.12.2019, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate 
listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societăţii 
ce fac obiectul valorifi cării. 

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu 

Mușat & Asociații-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Mihai Popa

NOTIFICARE

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalaţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea:

1. Imobilului constând în două parcele de teren, situate 
în loc. Baciu, strada Triajului, nr. 1-3, jud. Cluj, respectiv 
parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 51363 Baciu, 
nr. cad. 6098/2 cu o suprafaţă de 6.158 mp și parcelă teren 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50999 Baciu, nr. cad. 6098/1 
cu o suprafaţă de 7.835 mp

– preţ de pornire 559.720 euro + TVA

2. Imobilului constând în teren în suprafaţă de 6.008 
mp înscris în Cartea Funciară nr. 50159 Cuzdrioara, situat 
în Cuzdrioara, Platforma CCH Dej, jud. Cluj

– preţ de pornire 153.836 lei + TVA

3. Imobilului constând în barăci şi teren în suprafaţă de 
1.500 mp înscris în Cartea Funciară nr. 107388 Alba Iulia, 
situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, jud. Alba

– preţ de pornire 433.538 lei + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 10.12.2019, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 17.12.2019, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu 

Mușat & Asociații-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Mihai Popa
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Liber la bere 
pe stadioane

Andrei Vochin, consilierul pre-
ședintelui Federaţiei Române 
de Fotbal, Răzvan Burleanu, a 
declarat că FRF dorește permi-
terea consumului de bere pe 
stadioanele din România.
Vochin este un invitat constant 
al televiziunii Telekom Sport, 
iar miercuri seară a dezvăluit că 
militează pentru reintroducerea 
consumului de alcool pe stadi-
oanele din România .
„Mi se pare o mare prostie, 
merg în toate stadioanele din 
Europa asta, se bea o bere ușor 
alcoolizată, că d-aia vine omul 
la spectacol, să mai bea o bere, 
să mai mănânce un sandviș, să 
mai stea de vorbă. La noi e re-
gulă ca la un kilometru în jurul 
stadionului să nu vinzi băuturi 
de acest gen. Avem iniţiativa 
asta de cinci ani, tot încercăm, 
dar nici nu știi unde să pui do-
sarul că s-a schimbat ministrul”, 
a declarat Andrei Vochin, la 
Telekom Sport.
Consumul de alcool pe stadi-
oanele din România este in-
terzis în acest moment, la fel 
cum se întâmplă și în jurul 
arenelor sportive. Fanii riscă o 
amendă între 100 și 500 de 
lei pentru consumul de alcool 
în locuri publice.

„U” Cluj primeşte 
vizita lui Poli

Universitatea Cluj va evolua îm-
potriva celor de la Poli 
Timișoara, într-un meci care se 
va desfășura sâmbătă de la ora 
12: 00.
Formaţia antrenată de Adrian 
Falub trece printr-o formă bună 
în această perioadă și pleacă cu 
prima șansă în meciul de pe 
Cluj Arena. „Studenţii” sunt ne-
învinși în campionat de șase 
etape și au scăpat pentru mo-
ment de zona retrogradabilă.

Derby cu Unirea Dej 
la volei
Echipa de volei masculin a 
Clubului Universitatea Cluj 
joacă cu CS Unirea Dej în 
Faza I a Cupei României. 
Meciul este programat vineri, 
22 noiembrie, la Dej, înce-
pând cu ora 18:00.
Arbitrii partidei sunt Daniel 
Hadade din Zalău, A1, și 
Sebastian-Ovidiu Borota din 
Baia Mare, A2, iar observatorul 
delegat de către Federaţia 
Română de Volei este 
Gheorghiţă Mitrașcă.
Echipa care câștigă acest meci 
va întâlni în Faza II a Cupei 
României pe CSM Arcada 
Galaţi, meciul fi ind programat 
în 21 decembrie.

Pe scurt

PUBLICITATE

Momentul artistic este susţinut de câştigătorii Trofeului ediției I, Grupul vocal „Floare 
de Colţ“ al Şcolii „Liviu Rebreanu“

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ organizator
Participă: Şcoala Gimnazială „Eugen Pora“, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă“, Şcoala 

Gimnazială „Iuliu Haţieganu“, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga“, Liceul cu Program 
Sportiv, Seminarul Teologic Ortodox Cluj

U-Banca Transilvania Cluj 

s-a impus cu 86-76 

în faţa celor de la Balkan 

Botevgraad în etapa a 5-a 

din FIBA Europe Cup.

Trupa antrenată de Mihai 

Silvăşan a făcut un meci ex-

celent în Bulgaria şi a con-

dus de la un capăt la altul 

fără să ofere vreo şansă ad-

versarilor de peste Dunăre,

Formaţia clujeană avea un 

avans de 15 puncte încă du-

pă primul sfert, atunci când 

defensiva a funcţionat exce-

lent, iar echipa a încasat doar 

şase puncte în 10 minute. 

U-BT Cluj nu a mai cedat şe-

fi a după acest parţial şi a 

ajuns la patru victorii şi o 

înfrângere în FIBA Europe 

Cup. Clujenii vor da în ulti-

ma etapă peste Enisey, 

într-un meci care se va juca 

miercuri şi care va decide 

ocupanta primului loc.

Kerron Johnson a fost cel 

mai bun marcator cu 13 punc-

te, fi ind urmat de Planinic 

(11), Ate (11), Tarolis (10), 

Zganec (10), Richard (9), Ku-

ti (7); Uţă (6), Vida (4), Ro-

taru (3), Calnicenco (2).

Mihai Silvăşan a vorbit 

la finalul meciului cu Botev 

Botegrad:

„Sunt foarte bucuros pen-

tru că băieţii au răspuns bi-

ne la miza meciului. Ne do-

ream să obţinem califi carea 

încă din această partidă. Am 

început puternic, ne-am cre-

at un avantaj considerabil 

pe care am reuşit să îl ges-

tionăm cu brio până la fi nal. 

Numărul mare de mingi pier-

dute nu ne bucură, însă chiar 

şi cu acest aspect negativ am 

controlat meciul şi am obţi-

nut califi carea. Mai avem în-

că un meci în faza grupelor 

împotriva ruşilor de la Eni-

sey Krasnoyarsk. Ne dorim 

să îl câştigăm şi să obţinem 

primul loc în grupă”, a con-

chis tehnicianul.

Calificare în Top 16 
pentru U-BT Cluj

Echipa antrenată de Dan 

Petrescu (foto) este pe pri-

mul loc în campionat 

şi va avea un meci extrem 

de greu în faţa celor 

de la Chindia. Formaţia din 

Târgovişte a arătat excelent 

în primul sezon din Liga 1 

şi a reuşit să pună mari pro-

bleme unor echipe care au 

ca obiectiv primele locuri.

Adrian Păun, mijlocaşul 

celor de la CFR Cluj, se aş-

teaptă la un meci extrem de 

difi cil împotriva celor de la 

Chindia Târgovişte.

„Nu o să fi e deloc un meci 

uşor. Vor veni aici ca să dea to-

tul. Joacă un fotbal ofensiv şi nu 

vor veni să se apere. Au arătat 

şi în meciul cu Universitatea Cra-

iova că pot domina, atunci a-

vând chiar şi un jucător elimini-

nat. Clasamentul s-a strâns mult, 

dar dacă noi vom bate vom lua 

o gură mare de oxigen în faţa ce-

lor de la Viitorul. Nu depinde de 

noi dacă pleacă Petrescu sau da-

că vine Contra. Nouă ne-ar plă-

cea să îl avem mai departe ală-

turi de noi”, a declarat Păun la 

conferinţa de presă.

Dan Petrescu a prefaţat jo-

cul cu echipa din Târgovişte şi 

s-a plâns din nou de programul 

infernal pe care îl va avea echi-

pa în următoarea perioadă.

„Vom vedea în meciul cu 

Chindia dacă pauza a fost sau 

nu bună. E clar că aveam ne-

voie de o astfel de pauză. De 

pe 22 noiembrie până pe 22 

decembrie vom avea opt me-

ciuri. Nu mă gândesc la me-

ciul cu Lazio. Mă concentrez 

mereu la meciul care urmea-

ză. Va fi  un meci foarte, foar-

te greu. Chindia a pus proble-

me tuturor echipelor impor-

tante”, a declarat Petrescu.

Antrenorul campioanei es-

te considerat ca unul dintre 

posibili înlocuitori ai lui Cos-

min Contra la echipa naţio-

nală, dar nu a vrut să comen-

teze acest aspect

„Nu vreau să vorbesc des-

pre meciurile României. De 

obicei în viaţă primeşti cât me-

riţi. Nu vreau să comentez nici 

zvonurile cu privire la pleca-

rea mea la naţională. Nu mi 

se pare ca un antrenor să an-

treneze în paralel şi la club. 

Cei de acolo trebuie să decidă 

ce e bine pentru fotbalul ro-

mânesc. Nu m-a căutat nimeni 

de la Federaţia Română de Fot-

bal într-un an. Nu m-a sunat 

nimeni de la nicio echipă. Tot 

ce ştiu este din ziare. Momen-

tan sunt fericit la CFR şi sper 

să câştigăm toate meciurile pâ-

nă în 22 decembrie şi după ve-

dem. Am vorbit şi cu fostul 

meu agent să nu mai vorbeas-

că nimic de mine. Eu nu am 

agent, sunt liber şi eu decid. 

Pe mine nu mă interesează ce 

apare în presă, eu discut acum 

de meciul cu Chindia”, a ex-

plicat Petrescu.

CFR Cluj joacă împotriva Chindiei 
vineri! Dan Petrescu rămâne în Gruia.
CFR Cluj primeşte vizita celor de la Chindia Târgovişte în etapa cu numărul 17 din Liga 1 
Casa, într-un meci care se va desfăşura vineri, de la ora 20:30

Echipa antrenată de Dan Petrescu (foto) este pe primul loc în campionat 
şi va avea un meci extrem de greu în faţa celor de la Chindia
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